
 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за липень 2021 р. за 

такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: громада та влада 

03: реагування громадянського суспільства 

04: реагування органів влади 

05: реагування бізнесу 

 

 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

Економіка України може впасти на 0,6% через штам 
"Дельта" – Нацбанк. 30.07.2021 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676431/ 

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати 
і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар 
Кузін. 29.07.2021 https://tinyurl.com/2vx68jxn 

Пандемія: чи навчимося цінувати неоціненне? 
27.07.2021 https://tinyurl.com/rdcwbyd9 

У третини українців під час пандемії з’явилися «вільні 
гроші». На що вони їх витратили — дослідження. 
27.07.2021 https://tinyurl.com/2svxf3wj 

 

 

Економічний трекер. Українська економіка 
відновлюється за різними показниками. 26.07.2021 
https://tinyurl.com/2sdmws5s 

Дослідження «Future of Work 2030»: спроба зазирнути в 
майбутнє Яким буде ринок праці у 2030 році та до яких 
викликів слід готуватися працівникам і роботодавцям. 
23.07.2021 https://tinyurl.com/5wbh7mny 

10 головних подій фінансового сектору України 
останніх трьох місяців. 23.07.2021 
https://tinyurl.com/by5vzcn8 

Штам Дельта. Що про нього відомо. 22.07.2021 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57932897 

Турбота про психічне здоров’я в організаціях. Історія 
та актуальна ситуація в Україні та світі. 21.07.2021 
https://tinyurl.com/2p72s2j2 

Проїзд без обмежень та без тестування – що 
відбувається на КПВВ з Кримом в липні. 21.07.2021 
https://tinyurl.com/yhkf2xp3 

Пандемія короновірусу спричинила зріст кількості 
протоколів «за фейки». 20.07.2021 
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6671 

Україна на 44-му місці у світі за COVID-смертністю, - 
статистичний ресурс Worldometers. 20.07.2021 
https://tinyurl.com/tm3rs7b4 

НАН заявила про загрозу "вибухових темпів" 
поширення COVID-19. Дані науковців свідчать про 
завершення фази спадання захворюваності на COVID-
19 в Україні. 20.07.2021 https://tinyurl.com/76774v3v 

Пояснити 30%: Як українці оцінюють освіту та вступ в 
умовах пандемії. Опитування. 19.07.2021 
https://tinyurl.com/45wxpn2c 

В Україні можливий спалах коронавірусу — прогноз 
НАН. 13.07.2021 https://tinyurl.com/3ymfzf4r 

Акценти тижня: в ОПЕК не домовилися, після пандемії 
прийде інфляція, а США загрожує «афганський 
синдром». 12.07.2021 https://tinyurl.com/yz6ck3k7 

Відпустка-2021 і коронавірус: куди пускають українців. 
10.07.2021 https://tinyurl.com/6956zcjr 

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/30/676431/
https://tinyurl.com/2vx68jxn
https://tinyurl.com/rdcwbyd9
https://tinyurl.com/2svxf3wj
https://tinyurl.com/2sdmws5s
https://tinyurl.com/5wbh7mny
https://tinyurl.com/by5vzcn8
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57932897
https://tinyurl.com/2p72s2j2
https://tinyurl.com/yhkf2xp3
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6671
https://tinyurl.com/tm3rs7b4
https://tinyurl.com/76774v3v
https://tinyurl.com/45wxpn2c
https://tinyurl.com/3ymfzf4r
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Коли оптимізм може зашкодити вам під час пандемії. 
Дослідження. 08.07.2021 https://tinyurl.com/64xhzbvk 

Туризм під час пандемії: що заважає подорожувати та 
як долати ці перешкоди. 07.07.2021 
https://tinyurl.com/4rybp7b4 

Пікніки у турецьких парках та кава у Відні. Що змінилося 
для українських мандрівників. 02.07.2021 
https://tinyurl.com/2t9c4jhn 

 «Дистанційка» з комфортом: як працювати 
продуктивно і зручно поза офісом. 01.07.2021 
https://tinyurl.com/4p8tb9t7 

Стан правоохоронної системи під час пандемії. 
Опитування. https://tinyurl.com/24s7rr5w 

 

 

Громада та влада 
 

Київським школам подарували гру про громадську 
активність. 28.07.2021 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/54963/ 

Експерти спільно з киянами опрацювали пропозиції до 
проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року. 
27.07.2021 https://tinyurl.com/2xc2h45c 

Зустрічі за попереднім записом: що варто знати 
львів’янам про нові особливості прийому громадян 
місцевими депутатами. 19.07.2021 
https://tinyurl.com/p4b3vzv6 

Громадськість Білокуракинщини Луганської області 
вперше отримала можливість взяти участь в процесі 
здійснення стратегічної екологічної оцінки. 16.07.2021 
https://tinyurl.com/t2mtptvr 

Долучайся до створення Ради ВПО у Бахмуті 
Донецької області. 14.07.2021 
https://tinyurl.com/rneas8mp 

 «Голос громад має бути потужним!» – відбувся 
Всеукраїнський З’їзд територіальних громад. 09.07.2021 
https://tinyurl.com/u94t6z3s 

Комфортний та безпечний Київ у 2035 році: в столиці 
відбулись публічні обговорення візії міста 
майбутнього. 09.07.2021 https://tinyurl.com/bavxwdsw 

КМДА запропонувала киянам надавати пропозиції 
щодо оптимізації дорожнього руху, які будуть 
враховувати інтереси пішоходів, велосипедистів та 
громадського транспорту. 09.07.2021 
https://tinyurl.com/5bcycb7e 

Під будівлею Київської мерії одночасно проходять 5 
офіційних мітингів. 08.07.2021 
https://www.facebook.com/d.a.sarian/posts/442758149061
9732 

У Львові зареєстрували петицію, що закликає міську 
владу вжити комплексних заходів для протидії 
негоді. 07.07.2021 https://tinyurl.com/3nzxbxe3 

Департамент суспільних комунікацій КМДА розробив 
настільну гру, що вчить мешканців навичкам участі у 
розвитку міста. 05.07.2021 https://tinyurl.com/5ecf5ac5 

Співпраця влади та громадськості у Бобринецькій 
ОТГ Кіровоградської області – приклад для інших. 
05.07.2021 https://tinyurl.com/3bhb2keb 

Тривають громадські обговорення проекту Стратегії 
Березанської ЕКО-громади Тривають громадські 
обговорення проекту Стратегії Березанської ЕКО-
громади Миколаївської області. 05.07.2021 
https://tinyurl.com/9mnka8aa 

Громадянське суспільство — головний партнер для 
влади: українські та західні політики й експерти про 
реформи в Україні. 02.07.2021 
https://tinyurl.com/xj9sm4w8 

Поліцейські та правозахисники Чернігівщини спільно 
шукають шляхи подолання домашнього насильства. 
02.07.2021 https://tinyurl.com/5ap69e6m 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Звіт про діяльність Спілки “Громадські ініціативи 
України” у 2020 році. 20.07.2021 
https://tinyurl.com/283y4mxh 

На Харківщині створено громадський центр 
правозахисту ромів. 14.07.2021 
https://tinyurl.com/28dchx8z 

Благодійний фонд «Старенькі» розповів про 80-річну 
пані Ларису, якій волонтери привозять їжу. 
https://tinyurl.com/ezjhkw 
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Реагування органів влади 
 

Карантин в Україні буде продовжений — МОЗ. 
30.07.2021 https://tinyurl.com/52tuxkd9 

МОЗ дозволило робити COVID-щеплення дітям від 12 
років. 30.07.2021 https://tinyurl.com/yh32ek6z 

Ціни на експрес-тести на держкордоні перевірить 
Антимонопольний комітет, - пресслужба АМКУ. 
30.07.2021 https://tinyurl.com/4uwpy2e5 

80% вакцинованих. Кабмін змінив умови роботи шкіл у 
разі посилення карантину. 29.07.2021 
https://tinyurl.com/wv9f7sn4 

КМДА розробляє електронні перепустки для проїзду 
на випадок нового карантину. 29.07.2021 
https://tinyurl.com/phjpe3cd 

З 28 липня громадяни, які прибувають з тимчасово 
окупованої території, можуть пройти щеплення від 
COVID-19 безпосередньо на КПВВ «Станиця 
Луганська», - пресслужба Луганської ОДА. 27.07.2021 
https://tinyurl.com/24pjkzz9 

МОЗ не виключає можливості привілеїв для 
вакцинованих українців під час посилення карантину. 
25.07.2021 https://tinyurl.com/8bbnvp94 

У Харкові мають посилити контроль за масковим 
режимом — рішення комісії. 24.07.2021 
https://tinyurl.com/dnt3xk9b 

Зеленський підписав закон про закупівлі товарів для 
боротьби з COVID-19 без використання Prozorro, - 
пресслужба Офісу президента. 22.07.2021 
https://tinyurl.com/2uz2dfk6 

Близько 5,5 тисячі ліжок у столичних медзакладах 
зможуть розгорнути для прийому хворих на COVID-
19 – заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. 
21.07.2021 https://tinyurl.com/j3ner4es 

Біженці та іноземці зможуть отримати щеплення від 
COVID-19 під час п'ятого етапу вакцинації. 21.07.2021 
https://tinyurl.com/5t6pxrpp 

В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації проти 
COVID-19, - прес-служба МОЗ. 21.07.2021 
https://tinyurl.com/aw6fh6aa 

Завдяки державним програмам підтримки 
роботодавці під час кризи не лише змогли зберегти 
робочі місця, а й навіть створити нові – заступник 
керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко. 
20.07.2021 https://tinyurl.com/47c3naw9 

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії 
коронавірусу – перший заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 16.07.2021 https://tinyurl.com/6936jfwm 

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" 
уповноважені банки видали 19 453 кредитів на 

загальну суму 51,3 млрд грн., - повідомляє Міністерство 
фінансів. 05.07.2021 https://tinyurl.com/s98j43s2 

Виділення коштів "ковідного" фонду: НАБУ завело 
справу на Шмигаля та членів Кабміну. 05.07.2021 
https://tinyurl.com/uhwarad9 

Верховна Рада на час карантину скасувала штрафи 
за виїзд з ОРДЛО через Росію. 05.07.2021 
https://tinyurl.com/ummb9up2 

Кабмін затвердив впровадження COVID-сертифікатів в 
Україні: як вони працюватимуть. 02.07.2021 
https://tinyurl.com/29hkxeap 

Як щеплені українці можуть отримати тестовий 
сертифікат вакцинації. Пояснює керівник проєкту "Дія". 
01.02.2021 https://tinyurl.com/ydjnjkn8 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Бізнес-омбудсмен отримав рекордну кількість скарг на 
держоргани. 30.07.2021 https://tinyurl.com/b98kcmn 

Столична компанія «заробила» на держбюджеті під час 
закупівлі медичної техніки для COVID-19. 28.07.2021 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/54962/ 

В офіс чи по домівках? До чого схиляється глобальний 
бізнес. 26.07.2021 https://tinyurl.com/2pxha297 

Укртелеком відзвітував про зростання доходу і бази 
абонентів оптичного інтернету. 26.07.2021 
https://tinyurl.com/3m3d6b5j 

Так, як раніше, вже не буде ніколи. Офісне життя не 
повернеться до докризового рівня. 22.07.2021 
https://tinyurl.com/44jukren 

Філософія бізнесу сьогодні: потрібно щось більше, ніж 
підприємливість. 22.07.2021 https://tinyurl.com/33shhzau 

Колективна вакцинація: стала відома статистика 
щеплень працівників у компаніях. 16.07.2021 
https://tinyurl.com/rt2s38kf 

Зросли на 21%. Ціни на оренду квартир у Києві 
побили річний рекорд. 13.07.2021 
https://tinyurl.com/pvjkwex6 

Аэропорт Харьков: как он справился с кризисом и 
вернул пассажиров. 13.07.2021 
https://tinyurl.com/tx9x3fhn 

Оцінка попиту на готівку в Україні на основі 
регіональних даних. 13.07.2021 
https://tinyurl.com/36ba9cjh 

У Міжнародному аеропорту «Київ» імені Сікорського 
стрімко зріс пасажиропотік. 12.07.2021 
https://tinyurl.com/4p7h2y2m 
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Серед ТОПів аеропортів України у червні Бориспіль, 
Львів і Одеса, - це свідчить проведений avianews.com 
аналіз статистики авіапідприємств. 12.07.2021 
https://tinyurl.com/pu9z6vzp 

Покупець змінився. Чому гіпермаркети йдуть на 
ребрендинг та нові концепції. 09.07.2021 
https://tinyurl.com/3x6nvszy 

Геннадій Букшевалов, директор харківського 
розробницького центру компанії SoftServe, розповів про 
точки докладання зусиль відповідального бізнесу 
для позитивних перетворень у житті співробітників, 
місцевих громад і країни загалом. 06.07.2021 
https://tinyurl.com/5wv5kf7f 

Аэропорт Борисполь вернул половину 
пассажиропотока от докризисного уровня. 
06.07.2021 https://tinyurl.com/5w2zkkpn 

Успіх за планом: як будувати стратегію в нових 
умовах. 05.07.2021 https://tinyurl.com/3ru5h9e7 

Популяризатор джазу в Україні Олексій Коган – про 
Leopolis Jazz Fest на тлі пандемічних викликів і 
музичні реалії сьогодення. 05.07.2021 
https://tinyurl.com/y45hsf8h 

Відкладений попит. Продажі нових автомобілів в 
Україні побили доковідні показники. 02.07.2021 
https://tinyurl.com/3vzy3kw9 

Туристичні тренди, народжені пандемією. 02.07.2021 
https://tinyurl.com/yr2nv945 

15 закладів, які відкрилися в Києві у липні. 
https://tinyurl.com/ex6j7vdb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Над випуском працювала: 

Марина Гутгарц 

 

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД) - міжнародно-визнаний український 

незалежний аналітичний центр, заснований в 1999 році, який 
спеціалізується на економічному аналізі та розробці 
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Місія ІЕД - вироблення альтернативного погляду на 
ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 
України.  
 
http://www.ier.com.ua  
 
 
Ця публікація підготовлена в рамках проєкту «Вплив пандемії 

COVID-19 на ефективність співпраці ОГС з регіональною 

владою в Україні» за підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження».  
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